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Χαρακτηριστικά
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διδάκτωρ
Μεταπτυχιακός
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Χωρίς εμπειρία
Έρευνες
Εμπειρία σε 1-3 διαφορετικές έρευνες
Εμπειρία σε 4-8 διαφορετικές έρευνες
Εμπειρία σε τουλάχιστον
9 διαφορετικές έρευνες
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΄Ετη
Εμπειρία 1-3 ετών
Εμπειρία 4-8 ετών
Εμπειρία τουλάχιστον 9 ετών
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Οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) καταρτίζονται κατά
έρευνα, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και περιέχουν τα ονόματα των
υποψήφιων ΙΣ, κατά δηλωθέντα Δήμο προτίμησης για απασχόληση, κατά φθίνουσα
σειρά μορίων και σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό κατάταξης.
Οι υποψήφιοι ΙΣ έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων κατάταξης
εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
Στο Μητρώο ΙΣ Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 για τη συλλογή στοιχείων, κατά τη
διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν επαγγελματίες ερευνητές που ήδη διαθέτουν
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) με δραστηριότητα ερευνητή ή επέκταση
προϋπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του ερευνητή. Η επέκταση της
προϋπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του ερευνητή, εφόσον δεν υπάρχει,
μπορεί να γίνει πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μίσθωσης έργου.

Εξαιρείται η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), ανεξάρτητα από την
κατοχή ή όχι ΔΠΥ, και δίδεται προτεραιότητα ανάθεσης σε γυναίκες ΙΣ με εμπειρία
στη συγκεκριμένη έρευνα λόγω της φύσης της έρευνας, κατά την οποία απαιτούνται
πολλαπλές καθημερινές επισκέψεις σε νοικοκυριά.
Αν σε κάποιο Δήμο εξαντληθούν οι ΙΣ που έχουν ΔΠΥ, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ θα επιλεγούν ΙΣ με
Τίτλο Κτήσης (ΤΚ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ΙΣ, είτε αυτών που διαθέτουν ΔΠΥ
είτε αυτών που θα πληρωθούν με ΤΚ, προηγείται ο ΙΣ που έχει τον μικρότερο τυχαίο
αριθμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων ΙΣ ΔΕΝ θα αλλάξει ακόμα και αν κατά
τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου, οι ΙΣ που διαθέτουν τίτλο κτήσης, αποκτήσουν ΔΠΥ
και θα ισχύει πάντα ο αναρτηθείς πίνακας κατάταξης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος
Μητρώου (η αλλαγή καθεστώτος θα γίνεται μετά την ανάθεση και αποδοχή της
έρευνας στον υποψήφιο ΙΣ).
Στην περίπτωση που κάποιος ΙΣ έχει δηλώσει ότι κατέχει ΔΠΥ αλλά κλείσει τα βιβλία
του πριν κληθεί σε έρευνα, θα αποκλείεται από την ανάθεση ερευνών του ισχύοντος
μητρώου διότι έλαβε προτεραιότητα ανάθεσης λόγω του ΔΠΥ.
Εάν κληθεί σε έρευνα και κλείσει αργότερα τα βιβλία του, θα πρέπει να ενημερώσει
άμεσα τον εκάστοτε υπεύθυνο της έρευνας που του έχει ανατεθεί η συλλογή
στοιχείων της, για να γίνει εκκαθάριση των αποδοχών του, ενώ δεν θα του ανατεθεί
η συλλογή στοιχείων άλλης έρευνας στο ισχύον Μητρώο ΙΣ.
Ι. «Η εμπειρία σε έρευνες» αφορά την κατηγορία των ερευνών Ι1, Ι2, Ι3 που
απασχολήθηκε ο υποψήφιος και υπολογίζεται μία φορά ανά κατηγορία.
ΙΙ. «Η εμπειρία σε έτη» αφορά το πλήθος των διακριτών ετών που απασχολήθηκε ο
υποψήφιος σε έρευνες.
Παράδειγμα: Η συμμετοχή την ίδια χρονιά σε διαφορετικές έρευνες θα εκληφθεί ως
εμπειρία ενός έτους.
•

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Ειδικός συντελεστής 1,4: για Γυναίκα ΙΣ
Α1. Πρόσθετος συντελεστής 1,1: για γυναίκα ΙΣ ηλικίας 40-67 ετών.
Οι ειδικοί αυτοί συντελεστές (Α.:1,4 και Α1.:1,1) ισχύουν για την έρευνα:
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΕΟΠ)»
Β. Ειδικός συντελεστής 1,4: για Άνδρα ΙΣ
Ο ειδικός αυτός συντελεστής ισχύει για την έρευνα:
«ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
Γ. Ειδικός συντελεστής 1,2: για ΙΣ με πτυχίο συναφές με το αντικείμενο των ερευνών
του Πρωτογενή Τομέα (πλην της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας) όπως: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ) – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Δ. Ειδικός συντελεστής 1,2: για ΙΣ με ειδικές γνώσεις, όπως γνώσεις σε Η/Υ ή/και
tablet:
Ο ειδικός αυτός συντελεστής ισχύει για τις έρευνες:
α. «ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ICT)»
β. «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ»
γ. «ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC)».

Επίσης, ο ειδικός αυτός συντελεστής ισχύει και για τις έρευνες που, ρητά και εκ των
προτέρων, έχει ορισθεί ότι απαιτούνται ΙΣ με ειδικές γνώσεις σε συγκεκριμένο
αντικείμενο.
•

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας κατά την επιλογή και ανάθεση έρευνας προηγείται ο ΙΣ
που έχει τον μικρότερο τυχαίο αριθμό κατάταξης.
Ο τυχαίος αριθμός κατάταξης προσδιορίζεται μηχανογραφικά από τον τεχνικό
υπεύθυνο της Δ/νσης Πληροφορικής και επιβεβαιώνεται παρουσία του Δ/ντη του
Αυτοτελούς Γραφείου του Προέδρου της Αρχής, των Προϊσταμένων των Γενικών
Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων που διενεργούν έρευνες με τη
χρησιμοποίηση ΙΣ, του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοίκησης και του Προϊσταμένου του
Τμήματος Εξωτερικών Συνεργατών - Ερευνητών (ή των νόμιμων αναπληρωτών τους).
Λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, η φετινή διαδικασία
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και επιβεβαιώθηκε με την παρουσία του
Δ/ντή του Αυτοτελούς Γραφείου του Προέδρου της Αρχής, του Προϊσταμένου της
Γενικής Δ/νσης Διοίκησης & Οργάνωσης, της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης
Στατιστικών, του Προϊσταμένου της Δ/νσης Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας &
Διεθνών Σχέσεων, της Προϊσταμένης της Δ/νσης Στατιστικών Επιχειρήσεων και του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών.
•

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Στον πίνακα κατάταξης δεν συμπεριλαμβάνονται οι Ιδιώτες Συνεργάτες οι οποίοι έχουν
αιτιολογημένα κριθεί μετά από προηγούμενη συνεργασία τους με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως
«Ακατάλληλοι» για περαιτέρω συνεργασία, καθώς και όσοι έχουν κριθεί ως «Μη
επιλέξιμοι» για το τρέχον μητρώο (συνεπεία, π.χ., άρνησής τους σε επόμενη έρευνα
από αυτήν που είχαν αποδεχθεί στο αμέσως προηγούμενο μητρώο, μη αποδοχή
μηνύματος ανάθεσης σε επόμενη έρευνα από αυτήν που είχαν αποδεχθεί στο αμέσως
προηγούμενο μητρώο, μη ολοκλήρωσης έρευνας του αμέσως προηγούμενου
μητρώου, δήλωσης ανακριβών ή αναληθών στοιχείων κ.ά. που αναφέρονται εκτενώς
στη με αριθ. πρωτ. ΓΠ-435/10.11.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).
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